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1. Tartalmi összefoglaló 

i O Í . számú előterjesztés 

Kollátosz Jorgosz, a Kőbányai Görög Önkormányzat (1102 Budapest, Szent László tér 29.), 
elnöke kérelemmel fordult a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzathoz (a 
továbbiakban: Önkormányzat) a 2017. szeptember 13-a és 20-a között a görögországi 
Litóchoro városában megrendezésre kerülő Testvérvárosi Nyári Tábor (a továbbiakban: 
Tábor) utazási költségeinek támogatása iránt. Litóchoro város Önkormányzata a diákok és 
kísérők szállásáról, étkezéséről és a programokon való részvételéről gondoskodik. A kérelem 
az előterjesztés 2. melléklete. 
A Tábor meghívását Önkormányzatunk elfogadta, amelyen részt vesz a Budapest X. Kerületi 
Zrínyi Miklós Gimnáziumból (a továbbiakban: Gimnázium) 20 diák és 3 kísérőtanár, valamint 
a Kritiki Skepsi Kőbányai Görög Színházi Társulattól (a továbbiakban: Társulat) 10 gyerek és 
2 kísérőtanár. A Társulat a tábor ideje alatt a Litóchoro melletti Dion ókori fürdővárosában 
fesztivál keretében egy ókori görög színházban bemutatja a „Pandóra szelencéje" című 
darabot. Az utazási költségek felhasználása a Gimnáziumban működő Sors Bona 
Alapítványon (1106 Budapest, Maglódi út 53.) keresztül történik. 

II. Hatásvizsgálat 

Az Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a testvérvárosi kapcsolatainak, illetve nemzetközi 
együttműködéseinek ápolására. Idén márciusban vendégül láttunk Kőbányán 15 görög diákot 
és 3 kísérő tanárt Litóchoroból. A nemzetközi táborokban a diákoknak egymás kultúrájának 
megismerésén túl lehetősége van a társadalmi szerepvállalás és a közügyekben való részvétel 
gyakorlására is. Ez a kapcsolat kölcsönösen működik a partnertelepülésekkel. 

III. A végrehajtás feltételei 

Az Alapítvány támogatásához szükséges 600 OOO Ft fedezetet a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati 
rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) 
önkormányzati rendelet 12. melléklet 7. sora (Polgármester általános tartalék) terhére 
javasolom biztosítani. 

A támogatásról szóló döntés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja alapján a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 



IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés 1. melléklete szerinti határozatot. 

Budapest, 2017. augusztus „ ,1''t .,, 
~-_L_il_ 

~ ~i Gábor 
Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Dr~ án 
jegyző 

1. melléklet az előte,jesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületén ek 

.. ./2017. (VIII. 24.) határozata 
a Sors Bona Alapítvány támogatásáról 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Sors Bona 
Alapítvány (1106 Budapest, Maglódi út 53 .) részére 600 OOO Ft egyszeri támogatást nyújt a 
2017. szeptember 13-a és 20-a között a görögországi Litóchoro városában megrendezésre 
kerülő Testvérvárosi Nyári Tábor utazási költségeinek finanszírozásához a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. ev1 költségvetéséről , valamint egyes 
önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (II. 
24.) önkormányzati rendelete 12. melléklet 7. sora (Polgármester általános tm1aléka) terhére. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 1. pontban meghatározott előirányzat 

átcsoportosítására és a költségvetési rendeleten töiiénő átvezetés érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére, valamint a támogatási szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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Kőbányai Görög Önkormányzat 

1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Tel: 431-8748, Fax: 431-8748 

Iktatószám: 24/2017. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Kovács Róbert Polgármester Úr részére 
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testvé~városi s.zerződésre hivatkozás~al .sze~etn~~ kér?i PolgáIT?~s.ter Ur ~zív~s ~ám~gat~s~t. ,'v0, ~ [. 
Terveink szennt 30 gyerek, (20 Znny1 G1rnnazmmbol, 10 Kntiki Skeps1 Kobanyai Goro~~c-drJ / 
Színházi Társulattól), + 5 kísérő, 3 Zrínyi és 2 Kritiki Skepsi Kőbányai Görög Színházi · ·~LJ~úP 
Társulat utazna 2017. szeptember 13. - 2,017. szeptember 20-áig. Ezt a napokban a.: ·JJt)1,-.,y 
egyeztettem tel~!~.no,n Edényi L~szló ,Igazgató Urral is, aki .k~vetk~ző_jav.~s.~atot te,tte: . {ÍÍ,v..v ~vO~ 
A gyerekek repulogeppel utaznanak es a gyerekek csomagiait levmne Gorogorszagba egy k~"~ G-1/r/ 
mikróbusszal, mert a feladott poggyász nagyon drága a fapados járaton. Kérem szíveskedjenc~U,1 fi 
lehetőség szerint biztosítani egy mikrobuszt. 
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Wizzair repülő (Thessaloniki) 35/ fő kb 50 OOO Ft= 1 750 OOO Ft (egy része is jó lenne pl. "" "L\N 
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csak az oda út, nagy könnyebbség lenne a gyerekeknek, mert vannak szülők, akinek az 50 OOO 
Ft is nagy kiadás, továbbá vannak gyerekek, akik még nem is jutottak el még életükbe 
Görögországba. 

Továbbá a Kritiki Skepsi Kőbányai Görög Színházi Társulat bemutatja egy ókori gorog 
színházban (Litóchoro melletti Dion ókori fürdővárosában, egyébként Kőbánya vezetősége 
járt itt tavaly októberében), egy fesztivál keretén belül a "Pandóra szelencéje" című darabot. 
Erre még nem került sor a magyarországi görögök történetében és ez bizony nagyon nagy 
dolog. 

Szeretnénk kérni a gyerekek utaztatásának támogatását. A szállásuk és a napi étkeztetésük + 
kirándulásuk fizetve van, ezt is lebeszéltem Litóchoro polgármesterével, aki nagyon vá1ja a 
gyerekeket és kíváncsi az előadásra. 

Bízva Polgármester Úr szíves támogatásában, 
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